
Eesti kui e-riik 
 
Nüüd lõhnavad metsad  

ja tolmavad teed  

ja lained laksuvad randa.  

 

Kui kaunis on elada  

kodumaal,  

ta rõõme ja muresid kanda. 

 

Ja pilved ja lained  

ja päikene  

ja ladvad need laulavad üha:  

jää, kosu ja kasva, mu kodumaa,  

sa armas, suur ja püha! 

 

Tere, lugupeetud kohalviibijad! 

 

Täna, 98 aastat tagasi kuulutati  välja sõltumatu ja demokraatlik Eesti Vabariik. See 

on ka põhjuseks, miks me täna siin koos oleme. Eesti vabaduse üle tuleks uhkust 

tunda ning seda päeva eriliselt tähistada. Meie esiisad olid ju need, kes võitlesid Eesti 

vabaduse nimel ning nägid ränka vaeva, kuid lõpuks suutsime siiski saavutada võidu. 

Sellest hoolimata elame endiselt orjuses. 

 

Nimelt on tänapäeva ühiskonnas vabaduse varastanud nutitelefonid. Eesti on e- riik. 

Mitte kuhugi ei saa enam minna ilma telefoni või nutiseadmeta, sest need pakuvad 

meile piiramatuid võimalusi. Pidevalt peab olema kellegiga ühenduses ja suhtlema, 

kasvõi koolipingis või kontoris. On ka näha, et seadme haldaja kasutab pidevalt 

slängi ja lühendeid, kuna on ju vaja kiiresti mõte edastada. Kuid kuhu meie ühiskond 

nii välja jõuab?  Kohati jääb isegi  mulje, et inimene, kellel suhtlusvõrgustik puudub, 

polegi justkui keegi. Eesti keel hakkab hääbuma, sest ei suhelda korrektses emakeeles 

ning samuti lakatakse mõtlemast ja meenutamast minevikku, mil Eestimaa sai vabaks 

riigiks. Pääsesime orjaikkest ja mõtlesime helgest tulevikust. Kuid kuhu oleme 

tänapäeval jõudnud? Kas Eesti iseseisvus ja vabadus üldse tähendavad meile midagi?  

 

Elame vabas riigis ja igal ühel on õigus käituda vastavalt oma tahtele. Kuid 

sellegipoolest võiksime vaadata, mida saaks paremini teha, et Eesti riigis saaks rahus 

elada. Me tegutseme nutiajastul ja unustame ära inimesed enda kõrval. Paljud asjad 

ununevad, sest kõik on nutiseadmetesse üles märgitud ning seetõttu peab seal ka iga 

päev olema, et vajalikku informatsiooni saada.   

Vabadus ei ole miski, mis seisab iseenesest, vaid selle kallal on vaeva nähtud. Selle 

nimel on võideldud ja selle säilimiseks tuleb meilgi vaeva näha. Siinkohal tsiteeriksin 

Eesti endist presidenti Lennart (-Georg) Meri: „Meist igaühest sõltub Eesti püsima 

jäämine.“ 

Soovin kõigile head Vabariigi aastapäeva!                             

Marita Türkson  10H 
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